معلومات حول كيفية تحسين "طريقة اختبار المصاصة" بعد عطلة عيد الميالد
أعزائي اآلباء واألمهات ،وأولياء األمور،
تعتبر "اختبارات المصاصة" بشكل عام طريقة اختبار تم إدخالها واعتمادها بنجاح والتي اكتسبت في الوقت نفسه أيضًا
دورا مه ًما في الحد من حدوث العدوى في المجتمع ككل .أنت تقدم مساهمة مهمة في الحفاظ على التدريس في الفصول
ً
الدراسية واالطمئنان إلى أن أطفالك ضمن الفئة العمرية األكثر خضوعًا للرقابة والمتابعة .في الوقت نفسه ،هناك فرص
لتحسين طريقة االختبار لجميع المشاركين في المشروع وبالتالي العمل على إراحتهم وتحقيق األمان عند وضع الخطط –
لألطفال والمعلمين ولك أنت أيضًا كوالد أو ولي أمر على وجه الخصوص .فيما يلي ،نود أن نزودك بمعلومات حول كيفية
تحسين طريقة االختبار في مدارسنا في الفترة التي تلي عطلة عيد الميالد.
بشكل أساسي في أيام االختبار ،يجب على أطفالك إجراء اختبار مصاصة وحيد في المدرسة ،حيث يتم إرساله إلى المعامل
باعتباره "عينة استداللية" ،هذا باإلضافة إلى اختبار التجميعة .يتم تقييمه مباشرة ً من قبل المعمل فقط في حالة وجود نتيجة
إيجابية الختبار التجميعة .خالف ذلك ،فإن المعامل سوف تتخلص منها بشك ٍل صحيح.
بعبارات محددة ،يعني التغيير بالنسبة لك ما يلي:
الخطوة  :1اختبار التجميعة في يوم االختبار
•

اختبار تجميعة سلبي

تعني سلبية حالة التجميعة خالل اليوم أنه لم يتم العثور على أي نتيجة إيجابية لمرض  SARS-Cov-2بين مجموعة
األطفال التي تم اختبارها .في هذه الحالة ،لن تتلقى أي إشعارات من المعمل ويمكن لطفلك االستمرار في المشاركة في
الفصل بالشكل المتعارف عليه.
•

اختبار تجميعة إيجابي

صا واحدًا على األقل في مجموعة التجميعة الخاصة بطفلك قد
إذا جاءت نتيجة اختبار التجميعة إيجابية ،فهذا يعني أن شخ ً
ثبتت إصابته بمرض  . SARS-Cov-2في هذه الحالة ،في استراتيجية االختبار المحسنة ،يمكن للمعمل الرجوع إلى
مضطرا إلى أخذ
العينات االستداللية المأخوذة بالفعل من األطفال في المدرسة .هذا يعني أنه ،على عكس ما سبق ،لم تعد
ً
مسحة أخرى في المنزل ،وبالتالي ال يتعين عليك اتخاذ المسار اإلضافي لتسليم العينة الفردية إلى المدرسة.
ومن ثم يمكن تقييم االختبار الفردي مباشرة ً من قبل المعامل.

الخطوة  :2تسليم نتائج العينة االستداللية بحلول السادسة من صباح اليوم التالي لالختبار
تكون نتيجة االختبار الفردي متاحة لك في وقت مبكر من الساعة  6:00صبا ًحا في صباح اليوم التالي الختبار التجميعة.
اعتمادًا على المختبر ،سيتم إرسال النتيجة إليك مباشرةً إما عن طريق البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة.
•

العينة االستداللية السلبية من طفلك

إذا تلقيت رسالة مفادها أن نتيجة اختبار العينة االستداللية لطفلك كانت سلبية ،فيمكن لطفلك الحضور إلى الفصل في نفس
اليوم.
•

عينة استداللية سلبية من طفلك

إذا تلقيت رسالة مفادها أن نتيجة اختبار  PCRللعينة االستداللية لطفلك كانت إيجابية ،فسيتم إبالغ مديرية الصحة من قبل
المعامل 1وسيتعين على طفلك الدخول في الحجر الصحي.
يعد شرط التحول التنظيمي إلى نظام االختبار الجديد التسجيل لمرة واحدة لجميع الطالب المشاركين في إجراء اختبار
المصاصة مع ذكر البيانات الرئيسية المطلوبة لدى المعامل .يتم تسجيل البيانات الرئيسية التالية :االسم والعنوان وتاريخ
الميالد وجنس الطفل وبيانات االتصال الحالية لولي األمر لتسليم نتائج الفحص (رقم الهاتف المحمول والبريد اإللكتروني).
سيتم تنفيذ عملية التسجيل هذه من قبل المدارس في الفترة من  16إلى  30نوفمبر .2021
تحتاج المدارس إلى رقم هاتف محمول وعنوان بريد إلكتروني حديثين منك ،حيث سيتم إرسالهما واستخدامهما من قبل
المعامل لإلبالغ بالنتائج .يعد هذا ضروريًا حتى تتمكن المعامل من إبالغك مباشرة ً بنتائج فحص طفلك.
إذا تغير رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك اإللكتروني خالل هذه الفترة ،فيرجى إبالغ المدرسة على الفور .هذه هي
الطريقة الوحيدة لضمان استئناف الدراسة بشكل آمن للجميع.
ستمنحك المعلومات المباشرة من المعامل من خالل طريقة اختبار المصاصة المحسّنة لك ولطفلك مزيدًا من األمان لتخطيط
حياتك الشخصية اليومية.
ال تتردد في االتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة أخرى.
مع فائق التقدير واالحترام،
إدارة المدرسة

 1استنادًا إلى النسخة السارية حاليًا من لوائح اختبار كورونا والحجر الصحي في والية شمال الراين  -وستفاليا

